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VEELGESTELDE VRAGEN (FREQUENTLY 

ASKED QUESTIONS) 
Dit document is van toepassing vanaf 04 mei 2022. 

Het werd opgesteld door het gemeentebestuur van Oudergem. Het is bedoeld om een antwoord te 

bieden op de vragen van mensen die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen of helpen. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen via het contactformulier op onze website 

https://www.oudergem.be/ukraine_questions  

U vindt ook meer info op de federale website: https://info-ukraine.be 

Om het lezen te vergemakkelijken, wordt de mannelijke vorm gebruikt om naar beide geslachten te 

verwijzen. 

Informatie op dit document 
• Versie 1 – gepubliceerd op 18.03.2022 

• Versie 2 – gepubliceerd op 28.03.2022 

• Versie 3 – gepubliceerd op 30.03.2022 

• Versie 4 – gepubliceerd op 07.04.2022 

• Versie 5 – gepubliceerd op 04.05.2022 
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Vluchtelingen – rechten en inschrijving in de gemeente 

Kort of lang verblijf 

Oekraïense vluchtelingen zijn vrijgesteld van de meeste toeristische visumregels. Ze mogen dus 

wettelijk in België verblijven gedurende drie maanden. Vluchtelingen dienen naar het 

gemeentebestuur van hun verblijfplaats te gaan om hun verblijf in België in orde te brengen.  

In bepaalde situaties kunnen Oekraïense onderdanen die vóór 24/02/2022 voornemens waren voor 

een periode van meer dan 90 dagen naar België te komen, nog steeds hun D-visum (nationaal visum 

voor verblijf van langere duur) verkrijgen of rechtstreeks een verblijfsvergunning aanvragen bij het 

lokale bestuur van de plaats waar zij in België verblijven. 

• Voor meer info over het korte verblijf (maximaal 90 dagen): 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/kort-verblijf-maximum-90-dagen 

• Voor meer info over het lang verblijf (meer dan 90 dagen): 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/lang-verblijf-meer-dan-90-dagen 

• Gemeentebestuur van Oudergem: Emile Idiersstraat 12 

• Openingsuren van de dienst 'Vreemdelingen': https://www.oudergem.be/loket-

vreemdelingen 

Statuut van tijdelijke bescherming 

Meer info over het statuut van tijdelijke bescherming en hoe dit aan te vragen, vindt u op: 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming 

Inschrijving en A-kaart 

Na overlegging van het "attest - tijdelijke bescherming" (er is één attest per persoon vereist, kinderen 

inbegrepen), zal het gemeentebestuur overgaan tot de inschrijving in het vreemdelingenregister, na 

een positief verblijfsonderzoek, en zal het een A-kaart afleveren. 

De A-kaart is één jaar geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van Besluit (EU) 2022/382 van de 

Raad van 4 maart 2022 betreffende de massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin 

van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG en tot invoering van tijdelijke bescherming, d.w.z. van 

04.03.2022 tot 04.03.2023. 

Deze geldigheidsduur kan tweemaal met zes maanden worden verlengd, tenzij een besluit van de Raad 

van de Europese Unie de tijdelijke bescherming eerder beëindigt. 

Personen die tijdelijke bescherming genieten en op het grondgebied mogen verblijven, mogen werken 

op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van hun verblijfsvergunning (A-kaart zoals hierboven vermeld). 

Er zij op gewezen dat verzoeken om inschrijving bij de vreemdelingendienst van personen die tijdelijke 

bescherming genieten, uitsluitend op afspraak zullen worden gedaan, tijdens de kantooruren en met 

uitzondering van de donderdagavonddienst. 

Om een afspraak te maken, gebruik de reden Vreemdelingen - Registratie - Tijdelijke bescherming. 

Een afspraak maken : https://www.oudergem.be/dienst-vreemdelingen 

Registratie van Oekraïense onderdanen 

De registratie van Oekraïense onderdanen vindt plaats op afspraak, tijdens de openingsuren van de 

loktetten, met uitzondering van de permanentie op donderdagavond. 
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Om een afspraak te maken, kiest u de reden Vreemdelingen - Registratie - Tijdelijke bescherming  en 

vermeldt u het aantal betrokken personen. 

OCMW-uitkeringen 

Om sociale bijstand te kunnen genieten, moeten vluchtelingen zich eerst laten registreren om het 

statuut tijdelijke bescherming te verkrijgen. Het is dus belangrijk dat ze eerst naar het 

registratiecentrum op de Heizel gaan, dan naar de gemeente waar ze verblijven, en dan naar het 

OCMW van diezelfde gemeente. 

• Registratiecentrum Heizel: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/registratiecentrum  

• OCMW Oudergem: Paepedellelaan 87, 1160 Oudergem / http://www.ocmw-info-

cpas.be/home_nl  

Onthaal van Oekraïense vluchtelingen in het OCMW van Oudergem. 

Zodra ze in het bezit zijn van een Bijlage 15, kunnen de vluchtelingen terecht bij het OCMW 

(Paepedellelaan 87 in 1160 Oudergem - Metrostation Hankar), bij voorkeur 's morgens, van 8 tot 12.30 

uur.  

Bij het OCMW:  

1. De aanvrager krijgt een maatschappelijk werker toegewezen als zijn contactpersoon bij het 

OCMW van Oudergem. De contactgegevens van deze maatschappelijk werker worden 

onmiddellijk aan de aanvrager meegedeeld. Ook de gegevens van de aanvrager worden 

dezelfde dag nog doorgegeven aan de toegewezen maatschappelijk werker. Het is belangrijk 

om contactgegevens te verstrekken van mensen die Engels of Frans spreken. De 

maatschappelijk werker neemt dan binnen 48 uur opnieuw contact op met de aanvrager om 

zo snel mogelijk een afspraak te maken.  

2. Tijdens deze eerste ontmoeting met de maatschappelijk werker is het van essentieel belang 

dat er een tolk aanwezig is die uit het Frans vertaalt in een van de talen die de vluchteling 

begrijpt. Als de vluchteling geen begeleider heeft die voor hem kan vertalen, kan de 

maatschappelijk werker een tolk laten komen. Het is echter belangrijk om dit ruim vóór het 

gesprek te melden, zodat ook de tolk regelingen kan treffen.  

3. Wat kan van het OCMW verwacht worden? Op basis van het sociale onderzoek zal aan de 

vluchteling sociale bijstand worden toegekend gelijk aan het leefloon, volgens zijn categorie. 

Het gastgezin wordt buiten beschouwing gelaten om de categorie van het leefloon te bepalen 

(tenzij de opvanger een bloedverwant in de eerste graad is). De maatschappelijk werker zal 

administratieve ondersteuning bieden bij de contacten met de verschillende instanties: 

ziekenfondsen, kinderbijslag, scholen enz. Onze dienst "huisvesting" kan ook helpen om een 

nieuwe woning te vinden. Er wordt bovendien een follow-up aangeboden door de dienst 

"socioprofessionele inschakeling". 

Kinderbijslag 

Iriscare beheert het kinderbijslagsysteem voor kinderen die in het Brussels Gewest wonen. De 

kinderbijslag wordt betaald door de gewestelijke fondsen. Het Brusselse openbare fonds Famiris 

ondersteunt elk gezin op maat van de gezinssituatie.  

Ontvang je Oekraïense families? Ben je Oekraïens onderdaan met kinderen en woon je in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest? Kinderbijslag kan worden toegekend aan kinderen van Oekraïense gezinnen 

die in een Brusselse gemeente zijn ingeschreven in de context van het conflict tussen Rusland en 

Oekraïne. 
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Surf voor aanmelding of meer informatie naar www.famiris.brussels. 

Belgische banken bieden Oekraïense vluchtelingen basisbankdienst aan  

Toegang tot een bankrekening is essentieel om te kunnen functioneren in onze samenleving. Daarom 

bieden Belgische banken een basisbankdienst aan voor inwoners van Oekraïne die omwille van de 

oorlog hun land hebben moeten verlaten. 

Meer :  

• https://info-ukraine.be/nl/newsroom/belgische-banken-bieden-oekraiense-vluchtelingen-

basisbankdienst-aan 

• Febelfin - https://www.febelfin.be 

Hoe wordt het eerste contact gelegd?  

Aankomst 

Dit betreft u als u hebt aangegeven dat u klaar bent om vluchtelingen op te vangen. Fedasil wijst de 

mensen toe aan de verschillende logiesfaciliteiten. In Oudergem worden deze mensen naar de Salle 

des Paradisiers gebracht (1336 chaussée de Wavre, 1160 Oudergem). Van daaruit neemt de 

gemeente contact met u op om te zien of u hen kunt ontvangen en hoe de transfer van de Salle des 

Paradisiers naar uw huis kan worden uitgevoerd.  

De gastheer en de gast vullen een kort formulier in aan de hand waarvan de administratie beide 

partijen kan identificeren en een follow-up kan verzekeren.  

Behoefte aan kleding 

Vluchtelingen hebben vaak kleren nodig. U kunt zich wenden tot de Kledingwinkel van het Rode Kruis 

in Oudergem. 

https://www.oudergem.be/kledingwinkel 

Verlenen van onderdak 

Wie betaalt de kosten (eten, water, gas, elektriciteit, kleding) voor de opvang van 

vluchtelingen in mijn huis?   

Op dit ogenblik is er geen enkele beslissing van de federale overheid (noch van de autoriteiten die 

belast zijn met de registratie of de opvang van vluchtelingen, noch van de diensten die belast zijn met 

de sociale bijstand op federaal en gemeenschapsniveau) om een toelage of vergoeding toe te kennen 

aan wie vluchtelingen opvangt. 

De kosten voor de opvang van vluchtelingen worden dus voorlopig volledig gedragen door degene die 

ermee instemt ze op te vangen. 

Vluchtelingen kunnen echter over voldoende eigen vermogens beschikken of in een proces verkeren 

om middelen te verwerven (werk, recht op sociale uitkeringen van het OCMW). 

Krijg ik van de gemeente een subsidie voor het opvangen van vluchtelingen?  

Nee, er is geen gemeentelijke subsidie gepland voor wie vluchtelingen opvangt. 
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Gevolgen van huisvesting voor mijn belastingsituatie 

De huisvesting van een vluchteling uit Oekraïne heeft geen gevolgen voor uw belastingsituatie. De 

inschrijving van deze persoon op uw adres verandert niets aan uw status, hij of zij zal worden 

ingeschreven als een "alleenstaande" 

Uw kinderbijslag zal niet worden beïnvloed door de huisvesting van een vluchteling uit Oekraïne. 

uw verzekering 

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, houdt zich ten dienste van alle betrokkenen om op 

eventuele vragen te antwoorden. Daarnaast wensen verzekeraars ook potentiële onthaal- en 

gastgezinnen die overwegen vluchtelingen voor korte of lange tijd op te vangen, correct te informeren. 

https://press.assuralia.be/verzekeraars-staan-onthaalgezinnen-van-vluchtelingen-bij-met-raad-en-

daad#  

Duur van het verblijf 

Een minimumverblijf van één maand is vereist. Een kortere verblijfsduur maakt het immers niet 

mogelijk zich in te schrijven in de bevolkingsregisters of de vluchteling een A-kaart te bezorgen.  

Wij wachten op meer georganiseerde oplossingen die hogere machten zouden verkopen. De 

gemeente Oudergem heeft voorgesteld om op het terrein van de Triangeldelta een structureel 

logiesdorp op te richten. 

Wat gebeurt er aan het einde van de periode?  

Biedt de gemeente oplossingen voor de vluchtelingen, of zorgt de gastheer ervoor dat zij een andere 

verblijfplaats vinden? 

De gemeente kan contact opnemen met andere mensen die onderdak hebben aangeboden, maar de 

vervanging van vluchtelingen kan, afhankelijk van hun profiel, niet voor 100% worden gegarandeerd. 

Is er een standaard accommodatie contract? 

Nee, de gemeente Oudergem heeft geen standaardcontract opgesteld om de huisvesting te regelen.  

U vindt 10 tips voor het opvangen van een vluchteling via deze link: 

https://www.oudergem.be/ukraine/10tips 

Controleert de gemeente de accommodatie op kwaliteit? 

De gemeente bezoekt de aangeboden accommodatie niet. Tijdens de matching tussen gastheer en 

gast wordt echter gecontroleerd of de accommodatie geschikt is voor het profiel van de persoon die 

moet worden ondergebracht. Vervolgens bezoeken een wijkagent en een maatschappelijk werker 

tijdens het aan de toekenning van de A-kaart gekoppelde domicilieonderzoek en tijdens het sociale 

onderzoek door het OCMW de woning om de situatie van de gehuisveste persoon te controleren. 

Zijn de gastheren verantwoordelijk voor het helpen van de vluchtelingen met de 

administratie?  

Nee, gastheren worden niet gevraagd om te helpen met de administratie. Elke situatie is uniek en 

hangt vooral af van de relatie tussen gastheer en gast. 
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Krijgen de vluchtelingen geld om in hun behoeften te voorzien?  

 Zodra zij zijn geregistreerd en hun A-kaart hebben (die wordt afgegeven na een politiecontrole van de 

realiteit van het verblijf), kunnen vluchtelingen de arbeidsmarkt betreden en zo een inkomen 

ontvangen of aanspraak maken op het equivalent van een leefloon. 

Zie ook:  

• A-kaart 

• OCMW-uitkeringen 

Medische en psychologische hulp 

Gelieve voorlopig gebruik te maken van het contactformulier op oudergem.be. Kies de categorie 

'Psychosociale steun'. Uw aanvraag wordt verwerkt door een referentiepersoon, die op zoek gaat naar 

deskundigen die de zaak kunnen behandelen in samenwerking met een tolk. 

Wat moet ik doen wanneer de persoon die ik opvang medische hulp nodig heeft? 

U kunt contact opnemen met het OCMW in Oudergem, dat de financiële toestand van de persoon zal 

nagaan (heeft hij of zij een ziekenfonds of zal hij of zij zich daar waarschijnlijk binnenkort bij aansluiten) 

en de persoon zal kunnen helpen om verzekerbaar te worden of tijdelijke steun kan verlenen voor de 

toegang tot zorg. 

Wat te doen in geval van een conflict tussen opvanger en vluchteling? 

Neem contact op met de referentiepersoon huisvesting via ukraine@oudergem.brussels of via het 

onlinecontactformulier. De gemeente gaat dan op zoek naar een andere huisvestingsplaats. 

Hoe weet ik of de personen die ik opvang lijden aan een voedsel- of een andere allergie? 

Vragen over voedselallergieën of speciale eisen in verband met huisvesting komen aan bod wanneer 

mensen een huisvesting toegewezen krijgen. 

Financiële situatie van de vluchteling 

Zodra ze geregistreerd zijn en hun A-kaart hebben, kunnen de vluchtelingen naar de bank van hun 

keuze gaan en een rekening openen. Zie ook : Belgische banken bieden Oekraïense vluchtelingen 

basisbankdienst aan  

Vervoer 

Openbaar vervoer 

Je kan gratis tickets krijgen via verenigingen en opvangorganisaties, Fedasil, de Dienst 

Vreemdelingenzaken en het Rode Kruis. 

Ben je ingeschreven bij een OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Afhankelijk van jouw 

statuut krijg je dan een gratis abonnement of geniet je een sociaal tarief. 

Reizen 

Iemand met een A-kaart kan buiten België reizen, binnen het Schengengebied. Voor reizen buiten het 

Schengengebied gelden de inreisvoorwaarden van elk land. 

Gezondheidszorg 

Mutualiteit en verzekering 

Mutualité Chrétienne - Hoe kunt u gezondheidsbescherming krijgen? 
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• https://www.mc.be/que-faire-en-cas-de/welcome-to-belgium/ukraine 

Partenamut - Uw gezondheidszorg in België 

• https://www.youtube.com/watch?v=1MbRjQcJWYs 

Medimmigrant – Ziekteverzekering in België 

• https://medimmigrant.be/nl/info/gezondheidszorg-per-betalingsregeling/ziekteverzekering-

in-belgie?lang=nl 

Het ‘Brussels Health Orientation Center’ in Pacheco: 

Wie kan het ‘Brussels Health Orientation Center bezoeken’? 

• Alle personen afkomstig uit Oekraïne met de status van ‘begunstigde van tijdelijke 

bescherming’ (BTB) en dit ongeacht het stadium van hun huidige administratieve procedure 

• En ook alle personen die internationale bescherming aanvragen en die geen toegang hebben 

tot andere bestaande voorzieningen 

Welke diensten biedt het centrum aan BTB’s? 

• Directe en onmiddellijke toegang ter plaatse tot medische en/of geestelijke gezondheidszorg 

• Gedetailleerde informatie met het oog op het verzekeren van de integratie in het Belgische 

gezondheidszorgsysteem 

• Preventie van besmettelijke ziekten en toegang tot aanbevolen vaccinaties 

Het centrum opent de deuren op maandag 2 mei 2022. Medisch, psychologisch, ander ondersteunend 

personeel en ook tolken staan ter beschikking van de BTB’s uit Oekraïne. 

BTB’s kunnen er terecht zonder afspraak en mogen vergezeld worden door een vertrouwenspersoon 

of door een persoon van de onthaalfamilie. 

https://www.oudergem.be/news/ukraine/bpt  

Onderwijs voor kinderen van vluchtelingen 

Inschrijvingen in een school 

Voor het lopende schooljaar (2021-2022) is het mogelijk om kinderen op te vangen in de 

gemeentescholen, afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Ouders van vluchtelingenkinderen 

worden verzocht contact op te nemen met de schoolleiding om te vragen of er plaats is.  

De lijst van scholen is te vinden op:  

• https://www.oudergem.be/basisscholen 

• https://www.oudergem.be/middelbare-scholen 

De naschoolse dienst en de huiswerkscholen van de gemeente Oudergem zullen zich inzetten om de 

vluchtelingenkinderen in contact te brengen met de andere kinderen en ze aanmoedigen om Frans 

en/of Nederlands te leren, door naschoolse activiteiten te organiseren. 

 

• Een overzicht van de naschoolse activiteiten vindt u op: 

https://www.oudergem.be/naschoolse-activiteiten 
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• Een overzicht van de huiswerkscholen vindt u op: https://www.oudergem.be/naschoolse-

activiteiten  

Frans leren 

De Federatie Wallonië-Brussel regelt de organisatie van ‘brugklassen’ via Daspa, een opvang- en 

schoolsysteem voor nieuwe leerlingen. Het is een tussenschoolse fase van beperkte duur, ter 

voorbereiding op het reguliere onderwijs. 

Het programma wil de kennis van de Franse taal van vluchtelingenkinderen op peil brengen. De 

uiteindelijke bedoeling is dat ze kunnen aansluiten bij het onderwijs van hun leeftijdscategorie. Met 

het oog op deze onvoorziene toestroom van nieuwkomers is de minister van Onderwijs van plan 

tijdelijke wijzigingen aan te brengen om bepaalde procedures soepeler te laten verlopen en termijnen 

toe te kennen die overeenstemmen met de realiteit van de huidige behoeften. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26430&navi=894 

Zoeken naar een baan 
In Oudergem is het contactpunt voor alles wat met tewerkstelling te maken heeft, mevrouw Fabienne 

Diez, zij kan gecontacteerd worden via het Jobhuis en per e-mail op emploi@auderghem.brussels 

Taal 

Tussenkomst van een tolk  

De gemeente Oudergem stelt een lijst op van vrijwillige tolken op wie een beroep kan worden gedaan.  

Contact :  

• De Heer Éliott Durez, edurez@auderghem.brussels – 02/676.49.26. 

Communicatieboekje 

U kunt een communicatieboekje op de gemeente website raadplegen:  

https://www.oudergem.be/sites/default/files/content-files/ukraine/livret_de_communication_-

_neerlandais_ukrainien.pdf 

Frans leren (volwassenen) 

In Oudergem organiseren het Institut Auderghemois de Promotion sociale en het Pavillon cursussen 

Frans als vreemde taal. 

Institut Auderghemois de Promotion Sociale (IAPS) 

2 modules Frans voor beginners beginnen op 19.04.2022 en eindigen op 16.06.2022 

Deze cursussen worden gegeven van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Het is raadzaam u in te schrijven bij Actiris, zodat u kunt profiteren van taalvouchers, en dus van de 

gratis module.  Als u zich niet inschrijft bij Actiris, kost de opleidingsmodule 80€. 

Om u in te schrijven, komt u gewoon naar de IAPS tijdens de openingsuren (weekdagen, van 8.30 tot 

13.30 uur en van 17.30 tot 20.30 uur). Een afspraak is niet nodig. 

Het is raadzaam om geldige identiteitspapieren mee te nemen, waarvan schema 15 of kaart A het 

beste is. 
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Indien het mogelijk is een vertaler mee te brengen (een persoon of een vertaalprogramma) wordt dit 

bijzonder op prijs gesteld. 

Contact gegevens 

Institut Auderghemois de Promotion Sociale (IAPS) 

Waversesteenweg 1649 - 1160 Oudergem 

https://www.iaps.be/ 

Le Pavillon 

Om u in te schrijven voor de cursus Frans, moet u bellen of naar het centrum komen. Het niveau van 

de persoon wordt beoordeeld en hij/zij wordt ingeschreven in de passende cursus.  

Inschrijving vindt plaats van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur 

Cursussen en inschrijvingen worden niet gehouden tijdens schoolvakanties.  

Een mondelinge FLE-module begint in de week van 18 april; andere FLE-modules zijn in 

voorbereiding.  

Contact gegevens 

Le Pavillon 

Krijgskundestraat, 3 - 1160 Oudergem 

02/733 66 58.  

https://www.leparallele.be 

Dieren 
VeDa heeft samen het FAVV en de andere beroepsorganisaties een flyer opgemaakt met informatie 

over hondsdolheid voor de Oekraïense vluchtingen. De flyer is opgemaakt in verschillende talen. Jullie 

kunnen ze hier downloaden. 

https://www.oudergem.be/ukraine/animaux_rage 

Ontmoetingsplaats 
De gemeente Oudergem heeft in samenwerking met de vzw Le Pavillon een opvang- en 

ontmoetingsplaats geopend voor Oekraïense gezinnen.  

Praktische informatie :  

• Woensdag en zaterdag, van 14u tot 18u, Waversesteenweg 1975 in 1160 Oudergem. 

• Contact: asblpavillon@gmail.com 

Nuttige adressen 
FEDASIL (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers)  

• https://www.fedasil.be 

Dienst vreemdelingenzaken 

• https://dofi.ibz.be 

Gemeentehuis van Oudergem 
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• Emile Idiersstraat, 12 1160 Oudergem 

• https://www.oudergem.be  

OCMW van Oudergem:  

• Paepedellelaan 87, 1160 Oudergem  

• https://www.oudergem.be/OCMW  

Ambassade van Oekraïne in België 

• Albert Lancasterlaan, 30-32 - 1180 Brussel, België 

• emb.ua.be.hh@gmail.com 

• https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium 

Informatieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

• https://www.helpukraine.brussels  

 

 


